
UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Rada Gminy Żarów uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr VIII/44/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:" przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 
0,5 m3 należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów".

2. § 3 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: ”meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony do samochodów osobowych w tym odpady 
niebezpieczne, będą zbierane raz w miesiącu spod nieruchomości zamieszkałych po wcześniejszym zgłoszeniu 
konieczności ich odbioru".

3. § 3 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: ”odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone 
na terenie nieruchomości, zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby 
w kompostowniach przydomowych, przy czym zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji należy 
dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone 
oraz na terenie nieruchomości sąsiednich".

4. § 3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "w przypadku braku możliwości kompostowania odpadów ulegających 
biodegradacji oraz odpadów zielonych należy je umieszczać w pojemnikach lub workach w kolorze brązowym , 
opróżnianych lub odbieranych spod nieruchomości zamieszkałych przez podmiot uprawniony, na podstawie 
umowy zawartej z gminą lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów".

5. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ”Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych nie rzadziej niż 1 raz na 7 dni.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały ma związek z opinią HK.525.4.2019.MW Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Świdnicy zalecającego ujednolicić zapisy i spowodowanie, że będą one bardziej spójne.

Sporządził:

Tomasz Kuska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej
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